
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, 

Staničná 4, 911 05  Trenčín 
 

 

Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:   Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, 

                                        Staničná 4, 911 05  Trenčín 

 
Obchodná  verejná  súťaž  č.  1/2018  bola  zverejnená:  dňa  10.04.2018  na  úradnej  

tabuli a internetovej stránke TSK, dňa 10.04.2018 na webovom sídle SOŠ stavebná Emila 

Belluša Trenčín a dňa 16.4.2018 v regionálnej tlači (Regionálne noviny Trenčiansko-

Dubnicko-Ilavsko). 

 
Ukončenie predkladania ponúk: 9.5.2018 do 10.00 hod. 

 
Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk dňa: 9.5.2018 o 11.00 hod. 

 
Predmetom vyhodnotenia:  výber  najvhodnejšej  ponuky na  uzatvorenie  zmluvy o nájme 

nebytových priestorov o celkovej výmere 20,5 m
2 

nachádzajúcich sa v budove školy Staničná 

4, 911 05 Trenčín, zapísanej na LV č. 442, súp. č. 350 ako budova, postavenej na parc. č. 

993 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 812 m
2
. 

 
Kritérium hodnotenia ponukového konania – najvyššia ponúknutá odplata za prenechanie 

do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za nebytové priestory v €/1 m
2
/rok) 

pri splnení všetkých podmienok OVS č. 1/2018. 

 
Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Martina Knappová. Následne uviedla, 

že do stanoveného  termínu  prekladania  ponúk  boli  predložené  dve  cenové ponuky  od 

nasledovných uchádzačov: 

- Matej Roder,  konateľ spoločnosti OZES II., s. r. o.,  sídlo: I. Olbrachta 900/6,  

911 01  Trenčín, IČO: 45 357 200 – ponuka predložená dňa 25.04.2018 o 11.00 hodine 

osobne. Ponúknutá výška nájomného za nebytové priestory bola 48 €/m²/rok. 

-  Ján Luščík,  konateľ spoločnosti SIENNA M.J., s.r.o.,  sídlo: Kríž nad Váhom 125, 

919 25 Považany, IČO: 46 843 302 – ponuka predložená dňa 9.5.2018 o 9.00 hodine osobne. 

Ponúknutá výška nájomného za nebytové priestory bola 48 €/m²/rok. 
 

Ponuky obsahovali všetky predpísané náležitosti v súlade s podmienkami  obchodnej verejnej 

súťaže, ponúkaná výška nájomného bola vyššia ako minimálna určená v podmienkach 

obchodnej verejnej súťaže. 

Boli predložené 2 ponuky a  bude nasledovať elektronická aukcia, z ktorej vzíde víťaz súťaže. 

 
 

 

V Trenčíne 9.5.2018  

 

Mgr. Dagmar Kollárová 
 

....................................... 

 

Mgr. Jana Kotláriková 
 

....................................... 

 

Mgr. Eva Vetišková 
 

....................................... 

 
Schválila:  Ing. Martina Knappová, riaditeľka školy 

 
........................................ 

 


